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REGULAMIN 

ŚWIETLICY I STOŁÓWKI 

w Zespole Szkół w Krzymowie 

 

 

 

 

 

Uczniów w świetlicy szkolnej obowiązują wszystkie zasady i regulaminy szkolne 

dotyczące kulturalnego zachowania się, a w szczególności: 

 

 

 

1. Uczestnicy świetlicy dbają o czystość i nie niszczą mienia świetlicy (stoły, krzesła, 

dekoracje, kwiaty doniczkowe, tablica informacyjna itp.). 

2. Uczestnik świetlicy jest uprzejmy, uczynny i koleżeński. 

3. W czasie zajęć świetlicowych, zabaw i wycieczek należy zachować ostrożność                   

i przestrzegać przepisów BHP. 

4. Każdy wypadek należy natychmiast zgłosić wychowawcy świetlicy. 

5. Z uwagi na pobyt w świetlicy szkolnej uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej 

obowiązuje zasada wzajemnej akceptacji, szacunku – uczniowie wzajemnie się nie 

zaczepiają, nie dokuczają sobie.  

6. W świetlicy szkolnej uczniowie również: nie krzyczą, nie biegają po świetlicy, nie 

szarpią się wzajemnie, nie używają wulgarnego słownictwa. Opuszczając świetlicę 

szkolną zostawiając po sobie porządek. 

7. Uczniowie zobowiązani są do wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy. 

8. Najmłodsi uczniowie SP mają swoje wyznaczone miejsce do zabaw, nauki i pracy. 

9. Bez zezwolenia wychowawcy nie wolno opuszczać świetlicy. 

10. Obowiązuje zakaz całkowitego otwierania okien. Okna są tylko uchylane. 

11. Zakazuje się uczniom przebywania przy drzwiach podczas zajęć świetlicowych. 

12. Uczniowie dowożeni do szkoły, wolny czas przed lekcjami oraz czas po skończonych 

zajęciach spędzają w świetlicy szkolnej. 

13. Uczniowie, którzy nie korzystają z dowozu szkolnego mogą pozostać w świetlicy 

szkolnej, obowiązuje ich jednak dostosowanie się do regulaminu świetlicy oraz  

wypełnienie przez rodziców/prawnych opiekunów karty uczestnika zajęć 

świetlicowych. Opuszczają świetlicę dopiero po dzwonku lub po uzgodnieniu z 

wychowawcą świetlicy.  

14. Podczas odrabiania zadań domowych, przygotowywania się uczniów do zajęć 

lekcyjnych pozostała grupa uczestników świetlicy ma zorganizowane przez 

wychowawcę ciche zajęcia i jest zobowiązana nie przeszkadzać kolegom                                              

i koleżankom   w nauce. 

15. Godziny wydawania posiłków, napojów i śniadań są umieszczone na tablicy 

informacyjnej. 

16. Przed obiadem uczeń powinien umyć ręce. 

17. Uczeń korzystający z herbaty może przynosić tornister ze sobą. Uczeń korzystający                 

z obiadu nie przynosi tornistra, ani nie zostawia go przed wejściem do świetlicy. 

18. Do okienka, w którym wydawane są napoje i posiłki obowiązuje uczniów jedna 

kolejka, najmłodsi uczniowie SP mają pierwszeństwo przy wydawaniu posiłków                   

i herbaty.  

19. W świetlicy szkolnej mogą być wyznaczeni przez wychowawcę świetlicy dyżurni, 

którzy są odpowiedzialni za pozostawienie porządku (wycieranie stolików, ustawienie 

krzeseł). 
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20. Uczniowie korzystający z posiłków są zobowiązani do kulturalnego zachowania                    

i pozostawienia po sobie porządku.  Po skończonym posiłku, zdają naczynia, 

opuszczają stołówkę, nie przeszkadzając innym.  

21. Podczas spożywania posiłków, uczniowie którzy nie korzystają ze stołówki nie mogą 

przebywać na jej terenie. 

22. Uczniów korzystających z obiadów płatnych zobowiązuje się do bieżącej informacji 

wychowawców świetlicy o kontynuacji zakupu posiłków w kolejnych miesiącach oraz 

o czasowym nieskorzystaniu z posiłków (choroby, wycieczka szkolna).                                   

W sytuacji nie poinformowania wychowawców świetlicy o w/w sytuacji uczeń 

korzystający z płatnego posiłku jest zobowiązany uiścić opłatę.   

23. Wszelkie wpłaty za kanapki i obiad z uwagi na rozliczenia bankowe muszą być 

uregulowane do 15-tego każdego miesiąca. W przypadku nie uregulowania 

odpłatności do wyznaczonego dnia dalej nie można korzystać z posiłków płatnych.   

24. W świetlicy szkolnej za zgodą nauczyciela zezwala się zarówno uczniom szkoły 

podstawowej jak i gimnazjum używania telefonów komórkowych w celu 

poszukiwania informacji w sieci oraz indywidualnego odsłuchiwania muzyki  

za pomocą słuchawek. 

25.  Zabrania się uczniom fotografowania i nagrywania dźwięków podczas zajęć 

świetlicowych. 

26. Na terenie świetlicy dozwolona jest gra w karty, uczniom nie wolno grać w celach 

hazardowych. 

27. W świetlicy szkolnej prowadzony jest również zeszyt uwag i pochwał dla uczniów 

szkoły podstawowej i gimnazjum (odnotowywane pochwały i uwagi są 

systematycznie przekazywane wychowawcy klasy).  

28. Uczniowie wychodzą do toalety za zgodą wychowawcy świetlicy. 

29. Dokumentacja świetlicy: 

 dziennik zajęć świetlicy (wspólny dla uczniów SP  i Gimnazjum), 

 zeszyt obecności uczniów gimnazjum, 

 zeszyt obecności uczniów szkoły podstawowej 

 karty zgłoszeniowe uczniów do świetlicy, oświadczenie rodziców                                    

o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do autobusu szkolnego              

i z autobusu po przyjeździe na przystanek 

 wykazy uczniów korzystających z posiłków płatnych i refundowanych oraz 

herbaty 

   30.W zeszycie obecności uczniów stosowane są następujące oznaczenia: 

 „ .” – obecność ucznia na zajęciach, 

 „৷” – nieobecność ucznia na zajęciach, 

 znaczenie znaku „৷” literą „s“ oznacza spóźnienie ucznia, pobyt ucznia na innych 

zajęciach odnotowywane jest wpisem w odpowiedniej kratce miejsca pobytu (w 

pełnym brzmieniu) np. biblioteka, wycieczka.                                    

31. Niezgłoszenie się do świetlicy dziecka ze Szkoły Podstawowej zapisanego  

na podstawie karty zgłoszeniowej skutkuje wpisaniem nieobecności. 

 32. W przypadku uczniów gimnazjum wpisuje się obecność lub nieobecność zgodnie  

ze zgłoszeniem się na świetlicę. 

 33. Nauczyciel świetlicy może mieć pod opieką do 25 uczniów (łącznie ze szkoły 

podstawowej i gimnazjum). W przypadku większej ilości uczniów dyrektor przydziela 

na świetlicę dodatkowego nauczyciela.  

      34. Czas pracy świetlicy 7.30 -15.30. 

      35. Uczniowie oczekujący na odwóz w kierunku Tur przebywają pod opieką nauczyciela 

świetlicy do czasu przekazania ich opiekunowi odpowiedzialnemu za odprowadzenie  

do autobusu szkolnego. 
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      36.Uczniowie przychodzący rano do szkoły na czas oczekiwania przed rozpoczęciem 

zajęć przebywają od 7.30 do 7.50 w szkolnej świetlicy (to znaczy do czasu 

rozpoczęcia dyżurów przez nauczycieli  na terenie szkoły). 

      37.W czasie przerw uczniowie opuszczają  świetlicę szczególnie podczas przerw 

śniadaniowych i obiadowych. Uczniowie Ci są wtedy objęci opieką nauczyciela 

dyżurującego. 

      38. Karty uczestnika świetlicy obowiązkowo dostarczają rodzice, których dzieci 

korzystają ze świetlicy ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów). 

      39. Dziennik zajęć świetlicy jest wspólny dla szkoły podstawowej i gimnazjum. W 

dzienniku zajęć zapisuje się tematy realizowanych zajęć, w wykazie uczęszczania 

wpisuje się liczbę uczniów obecnych z danej klasy, a imienna lista obecności 

prowadzona jest w odrębnym zeszycie obecności uczniów dla szkoły podstawowej i 

gimnazjum. 

      40.  

      41.Niniejszy regulamin jest dokumentem otwartym, w razie   pojawienia się ważnych 

problemów może zostać poszerzony.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


